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1. Εισαγωγή 

Μέσω της εφαρμογής "Πιστοποιημένοι Μεταφραστές" της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης gov.gr έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε πιστοποιημένους μεταφραστές 
που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου 
Εξωτερικών. 

2. Πρόσβαση στην υπηρεσία 

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) που είναι η νέα διαδικτυακή 
πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, 
οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου. 

Στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera, Edje) 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr  

 

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία 
Πολίτης και καθημερινότητα.  

https://www.gov.gr/
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Στην επόμενη σελίδα όπου εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. 
Επιλέξτε Μεταφράσεις.  
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Στην συνέχεια επιλέξτε την υπηρεσία «Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή»

 

και επιλέξτε «Είσοδος στην Υπηρεσία». 
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Για την είσοδο σας στην υπηρεσία, εναλλακτικά πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 
https://metafraseis.services.gov.gr/ 

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα της εφαρμογής "Πιστοποιημένοι Μεταφραστές" με 
πληροφορίες για τις μεταφράσεις. 

 

Στη συνέχεια επιλέξτε “Ξεκινήστε εδώ” 
 

 
 

Εμφανίζεται η σελίδα της εφαρμογής "Πιστοποιημένοι Μεταφραστές" που 
περιέχει την επιλογή μιας εκ των δύο υπηρεσιών 

 Αναζήτηση μεταφραστή 

 Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης 

https://metafraseis.services.gov.gr/
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Η επιλογή «Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης» αφορά μόνο τους 
πιστοποιημένους μεταφραστές. 

3. Αναζήτηση Μεταφραστή 

Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε έναν πιστοποιημένο μεταφραστή επιλέξτε στη λίστα 
επιλογών την ενέργεια «Αναζήτηση μεταφραστή» και κατόπιν επιλέξτε το πλήκτρο 
«Συνέχεια». 
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Εμφανίζεται η σελίδα της εφαρμογής "Πιστοποιημένοι Μεταφραστές" που 
περιέχει σε αλφαβητικά σειρά τους Μεταφραστές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων μεταφραστών στου Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεμονωμένα ή συνδυαστικά φίλτρα 
αναζήτησης με βάση την περιοχή και τη γλώσσα. Επιλέξτε από τις πτυσσόμενες 
λίστες Περιοχή και Γλώσσα τις επιθυμητές (π.χ. Αθήνα, Γαλλικά) και κατόπιν 
επιλέξτε το πλήκτρο Αναζήτηση. 
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Επιλέγοντας κάποιο από τα αποτελέσματα της αναζήτησης (βελάκι που βρίσκεται 
στο δεξί μέρος της οθόνης ) εμφανίζονται τα στοιχεία του αντίστοιχου 
Πιστοποιημένου Μεταφραστή. 

Για τον κάθε μεταφραστή παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία και πληροφορίες:  

 Επώνυμο και όνομα,  

 Διεύθυνση έδρας (Οδός-Αριθμός-Περιοχή-ΤΚ)  

 Γλώσσα ή γλώσσες πιστοποίησης  

 Σταθερό τηλέφωνο ή/και, κινητό τηλέφωνο  

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση ή Διευθύνσεις (e-mail) 

Αφού επιλέξετε τον μεταφραστή που επιθυμείτε, επικοινωνήστε μαζί του για να 
σας ενημερώσει για την διαδικασία που θα ακολουθήσετε. 

4. Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
Νόμος 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο 

Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και 

ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ 31Α/28.02.2021 

Υπουργική Απόφαση υπουργού Εξωτερικών «Κατάρτιση Μητρώου Πιστοποιημένων 

Μεταφραστών.» ΦΕΚ 3149Β/19.07.2021 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας «Ρύθμιση ζητημάτων 

που αφορούν στην «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή», στη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος και στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode) για τους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVkScWa-f4hklPARSTr7BtU5XzMm2vxUorkQcof2zuvp
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πιστοποιημένους μεταφραστές του «Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του 

Υπουργείου Εξωτερικών.» ΦΕΚ 3482Β/30.07.2021 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 
 

5. Αρμοδιότητες πιστοποιημένων μεταφραστών 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρο 145 και 146 του Ν. 4781/2020: 

Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη ως προς το περιεχόμενό 
της, μετάφραση επικυρωμένου ή θεωρημένου, εγγράφου, από ξένη γλώσσα στην 
ελληνική και αντίστροφα. 

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην 
ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι: 
α) δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από 
δημόσιες υπηρεσίες, 
β) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, η 
οποία κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α’ 188), εφόσον φέρουν την επισημείωση της 
Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή 
χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση αυτή, με την επιφύλαξη του Κανονισμού ΕΕ 
υπ΄αρ. 1191/2016 και του ν. 4231/2014 (Α’ 19). 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την ελληνική 
Προξενική Αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από 
την προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με επικύρωση από το αρμόδιο 
τμήμα του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει 
επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο 
διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνο από την 
οικεία ελληνική προξενική Αρχή. 
 
Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά 
φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να 
μεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα 
ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση. 
 

6. Κατηγορίες των προς μετάφραση εγγράφων 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν. 4781/2020 τα προς μετάφραση 
έγγραφα κατατάσσονται στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες που είναι κοινές τόσο για 
τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έγγραφα: 
 
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1) Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, θανάτου, οικογενειακής 
καταστάσεως, ποινικού μητρώου ΜΗΔΕΝ, 2) Βεβαιώσεις Δήμων και λοιπά 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2fnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQv6bEff8BW3QyeSwxEOK8oQFaYXwNSviRgrUuptqY0z
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πιστοποιητικά, 3) Διπλώματα οδήγησης, 4) Διαβατήρια, 5) Ιατρικές αποδείξεις χωρίς 
ιατρικούς όρους, 6) Άδειες παραμονής, 7) Κλήσεις μαρτύρων, 8) Επισημείωση 
APOSTILLE, 9) Προσωπικά έγγραφα ιδιωτικές επιστολές. 
 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1) Αποδεικτικά σπουδών (πτυχία διπλώματα), 2) Αναλυτική βαθμολογία 
πτυχίωνΒεβαιώσεις σπουδών, 3) Πιστοποιητικά (ιατρικά, στρατολογικά), 4) 
Εθιμοτυπικές επιστολές, 5) Φορολογικές δηλώσεις, 6) Τιμολόγια αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών, 7) Βεβαιώσεις (Υπηρεσιών, Οργανισμών, Τραπεζών, 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), 8) Ποινικά μητρώα με περιεχόμενο, 9) Ιατρικές αποδείξεις με 
ιατρικούς όρους, 10) Άδειες εργασίας διδασκαλίας, 11) Συστατικές επιστολές, 12) 
Υπεύθυνες δηλώσεις, 13) Βιογραφικά σημειώματα απλά, 14) Ανακοινώσεις Αγγελίες 
στον τύπο, 15) Απλή αλληλογραφία ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών με διεθνείς 
οργανισμούς και την Ε.Ε. 
 
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1) Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις, 2) Δικαστικές αποφάσεις πρακτικά δικαστηρίων 
πληρεξούσια, 3) Καταστατικά εταιρειών σωματείων, 4) Έγγραφα με οικονομικούς -
τεχνικούς επιστημονικούς όρους, 5) Αναλυτικοί οδηγοί σπουδών, 6) Ισολογισμοί 
εταιρειών, 7) Φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως, 8) Ανακοινώσεις Αγγελίες στον 
τύπο (με ορολογία), 9) Προσωπικά έγγραφα ιδιωτικές επιστολές (με ορολογία), 10) 
Έγγραφα διαθηκών, 11) Βιογραφικά σημειώματα με ορολογία, 12) Αποφάσεις 
υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 13) Κείμενα διαδικτυακού τύπου, 14) Ομιλίες, 
πρακτικά συνεδριάσεων, 15) Σύνθετη αλληλογραφία ελληνικών δημόσιων 
υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., 16) Εκθέσειςαναφορές από και 
προς την Ε.Ε., 17) Κείμενα νομοθεσίας Ε.Ε., 18) Έγγραφα πολιτικής σημασίας 
(επικοινωνίες,ομιλίες), 19) Έγγραφα που αφορούν σε δικαστικές υποθέσεις 
(δικαστική συνδρομή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), 20) Έγγραφα που 
αφορούν σε πολιτικές της Ε.Ε., 21) Εγχειρίδια (πολιτικών, δράσεων, ενημέρωσης). 
 
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1) Χειρόγραφες ιατρικές εκθέσεις, 2) Χειρόγραφες δικαστικές αποφάσεις 
πληρεξούσια πρακτικά δικαστηρίων, 3) Χειρόγραφες καταθέσεις μαρτύρων, 4) 
Χειρόγραφα με οικονομικούς τεχνικούς επιστημονικούς όρους, 5) Χειρόγραφες 
αποφάσεις διαζυγίων, 6) Χειρόγραφα προσωπικά έγγραφα ανεπίσημα γράμματα, 7) 
Χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα με ορολογίες, 8) Χειρόγραφες αποφάσεις 
υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 9) Χειρόγραφες διαθήκες, 10) Χειρόγραφες 
εκθέσεις αυτοψίας, 11) Χειρόγραφες ληξιαρχικές πράξεις ελληνικών ή ξένων 
ληξιαρχείων. 
 


